Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Obce Pivkovice č . 2/2008 konané dne 10.4.2008
Přítomni: Václav Lískovec, František Turek, Milan Maroušek,
Vladimír Zíka, Ing. Marie Vondrovská
Přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7
Zastupitelstvo je usnášení schopné
Program:

1.) Zaháj ení
2.) Schválení programu
3.) Schválení zhotovitele stavebních prací "Za lepší Pivkovice 2008"
4.) Schválení smlouvy o návratné finanční výpomoci
5.) Vyhlášení výběrové řízení malého rozsahu na projekt NEMÁME KDE
SPORTOVAT a výběr hodnotící komise
5.) Diskuse

Ad 1 / Schůzi zahájil pan starosta Václav Lískovec. Přivítal přítomné a seznámil je s programem.
Ad 2 / Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy.
Ad 3 / Obecní zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací
na akci "Za lepší Pivkovice 2008" a schválilo na základě doporučení výběrové komise zhotovitele
stavebních prací. Jako nejlevnější nabídka byla vybrána nabídka sdružení Zuklín + Špatný,
Doubravice 57, IČO: 13509551. Cenová nabídka, která byla odsouhlasena obecním
zastupitelstvem, činí 1.922.919,- Kč vč.DPH.
Ad 4/ Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 146.000,- Kč DSO Blanicko-otavského regionu na předfinancování nákupu zahradního
traktoru. Finanční výpomoc bude vrácena nejpozději do jednoho roku od jejího poskytnutí.
Ad 5/ Obecní zastupitelstvo schválilo vyhlašení výběrového řízení malého rozsahu na zhotovitele
stavebních prácí (dodávka a montáž sportovního povrchu a sportovních konstrukcí) na projekt
NEMÁME KDE SPORTOVAT. Osloveny budou tyto firmy: Sport Service Europe s.r.o. - Zlín, JM
Demicarr s.r.o. - Slavkov, LINHART spol. s.r.o. - Stará Boleslav, EKKL sportovní povrchy s.r.o. Kroměříž, A SPORT PRODUKT s.r.o. - Praha
Do hodnotící komise byli zvoleni: Milan Maroušek, František Turek, Vladimír Zíka, Václav
Lískovec, Roman Špiler
Ad 6 / Místostarosta obce František Turek seznámil zastupitele s tím, že poskytnul rozhovor
Strakonickým listům, které v nejbližším vydání budou informovat čtenáře o plánech a akcích
chystaných v obci Pivkovice.
Starosta obce informoval zastupitele, že dne 11. 4. 2008 navštíví obci Ing. Beneš z ODS, který
kandiduje v podzimních senátních volbách do senátu v našem kraji.
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